
Passion-activiteit voor jongeren 25 maart
VAN PASSIE NAAR ACTIE
(Vooral bedoeld voor websites)

The Passion komt naar Leeuwarden! Een goede gelegenheid om jou –
jongere vanaf 14 jaar – ook stil te laten staan bij het actuele leed en 
lijden in de stad en in de wereld. En… om jou in contact te brengen 
met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. 
Anders gezegd: van passie naar actie. Naar The Action als 
voorbereiding op The Passion. Want het verhaal van het lijden en de 
opstanding van Jezus geeft ook nu perspectief op opstanding, op 
bevrijding. Door het lijden heen bestaat hoop. Ook jij kunt wat doen!

Je bent zaterdag 25 maart welkom in de Dominicuskerk. Na 
kennismaking staan we in de kerk stil bij het lijdens- en 
opstandingverhaal van Jezus. Vervolgens ga je in kleine groepjes op 
bezoek bij een diaconale of sociale organisatie of werkgroep. Daar 
maak je actief kennis met plekken in de stad waar leed en lijden in 
onze samenleving zichtbaar zijn, en met mensen die proberen een 
antwoord te geven op het lijden en de vraag om hulp. Na afloop volgt 

een verwerking van de ervaringen en sluiten we af met een maaltijd. Geef je snel op bij Caroline 
Doelman (cdoelman@solidairfriesland.nl), er is plaats voor 50 jongeren.

Een soortgelijk programma organiseren we op donderdagavond 23 maart voor maximaal 50 hbo-
studenten en op vrijdagochtend en -middag 24 maart voor 300 leerlingen Havo/VWO en ROC.

Wereldcommunicatiedag 28 mei
PAUS FRANCISCUS: VERSPREID GOED NIEUWS!

Paus Franciscus vraagt iedereen die werkzaam is in de media om mensen verhaallijnen aan te reiken 
die in de kern ‘goed nieuws’ zijn. De paus noemt het noodzakelijk de vicieuze cirkel van onrust en de 
spiraal van angst die het gevolg zijn van de voortdurende focus op ‘slecht nieuws’, te doorbreken.

De paus vraagt dit in zijn boodschap voor de 51ste Wereld Communicatie Dag. Het thema van de 
boodschap van de paus is: “Wees niet bevreesd, want Ik ben bij u” (Jesaja 43, 5). Hoop en vertrouwen 
meedelen in onze tijd. Deze boodschap is nu beschikbaar in een Nederlandse vertaling.

Paus Franciscus benadrukt dat het niet de bedoeling is om menselijk leed te ontkennen of naïef te zijn. 
Wel is het nodig om het gevoel van moedeloosheid tegen te gaan. Want, zo zegt de paus, in een 
mediawereld die denkt dat goed nieuws niet verkoopt, en waar menselijk leed en het mysterie van het 
kwaad makkelijk veranderen in entertainment, is er altijd het gevaar dat ons geweten in slaap sukkelt 
en dat we pessimistisch worden. Daarom vraagt de paus iedereen om mee te werken aan het vertellen 
van verhaallijnen van ‘goed nieuws’.

Dat goede nieuws is Jezus Christus. In Hem heeft God zijn solidariteit getoond met elke menselijke 
situatie. We hoeven dan ook niet bevreesd te zijn, want Hij heeft oog voor al zijn kinderen.

Wereld Communicatie Dag vindt plaats op 28 mei 2017, de zondag voor Pinksteren. De boodschap 
werd, zoals gebruikelijk, bekendgemaakt op de feestdag van Franciscus van Sales. Hij is de 
patroonheilige van de journalisten.


